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щiлi навчальноi дисциплiни
Роздiл <<Ритмiка>>

МеmОЮ курсу е створення уявлення про музично-ритмiчний cBiT та його значення в
акторсько-режисерськiй роботi , а також розвинути вiдповiднi психофiзичнi, ритмiчнi
навички, навчити студентiв використовувати практичнi професiйно-творчi тренiнги пiд час
роботи над створенням театралiзованих видовищ та масових свят.

.ЩИСЦИПЛiна Мае практичне спрямування, але перелбачае також опанування
теоретичних знань.

ПРОГРаМОЮ кУрсу перелбачено проведення практичних занять. В процесi навчання
застосовуються експрес-опитування, творчi огляди, контрольнi уроки, iчо'перевiряють piBeHb
засвоення навчального матерiалу студентами.

Завdаннялц курсу с становлення музично-естетичноi свiдомостi студентiв:
- Створення вiдчуття естетичного переживання музики в pyci;
- виховання музичного смаку;
- удосконалення художньо-творчих здiбностей;
- розвиток пластики pyxiB, ix ритмiчностi i виразностi у TicHoMy взасмозв'язку з музикою;
- вiдпрацювання музично-ритмiчного вiдчуття при виконаннi дii без музичного супроводу.

у результатi вивчення навчальноi дисциплiни сmуdенm повuнен набуmu mаках компеmенmносmейz. знаmu.,
- значеннятазавданняпредмету<Ритмiка>;

ocHoBHi засоби i методичнi особливостi курсу ритмiки;- МеТоДику складання комплексу вправ та тренiнгiв з ритмiчноi гiмнастики;
- характеристику змiсту музичного супроводу;
- послiдовнiсть навчання i методичнi вказiвки ло ycix вивчених
елементiв;
- значення i переваги занять ритмiкою;о yMimu:
- вiдчувати у театралiзованiй постановцi необхiдний темпо-ритм, що допомага€ викликати

вiлповiлну емоцiю, пiлтримуе iT та сприяс повнiшому вираженню задуму режисера;
- методично правильно складати комплекс вправ з ритмiчнот гiмнастики;
- здiйснювати контроль за cBoiМ самопочуттям;
_ узгоджувати рухи з музикою;
- складати комплекс тренiнговоТ розминки;
- створювати музично-ритмiчнi композицiТ.

Форма пiдсумкового контролю - диференцiйований залiк.

.щiлi навчальноi дисциплiни
Роздiл <<Пластика>>

культура пластики людини мае, так би мовити, двi iпостасi: побутово-iндивiдуальну та
спецiально-фахову. Але i та i iнша мае спiльний алгоритм виховання, який можна назвати
культурою тiла.

Невмiння BipHo оргаIriзовувати тiло в просторi, мовно-рухова роз- координацiя,
вiдсутнiсть рр(ових навичок, елементарна пластична безграмотнiсть породжуе явище, яке в
театральнiй практиlti отримало назву ,,затиск". Саме пластичне виховання дае змогу позбутися
цього явища.

дисциплiна мае практичне спрямування, але перелбачас також опанування
теоретичних знань.

Меmою вuвчення duсцuплiнu е - формування високопрофесiйного фахiвця (артиста) увсiляких видах мистецтв, основу яких складае театр; всебiчний розвиток та тренування
.психофiзичного апарату за допомогою рiзноманiтних тренувальпr* nornnekciB та unpuu.



Завdаннsu,t курсу €:
- формуваНня загальНокультурНих, профеСiйниХ i спецiальних компетенцiй;
- всебiчний розвиток пластики тiла шляхом рiзноманiтного тренування;
- вироблення спецiальних сценiчних навичок;
- виховання творчого мислення в галузi сценiчного руху;
- виховання творчих якостей, пов'язаних з рухом;
- освосння основних навичок сценiчноТ виразностi.
володiння засобами самостiйного, методично правильного використання методiв
фiзичного виховання та змiцнення здоров'яо готовнiсть до досягнення належного рiвня
фiзичнот пiдготовленостi для забезпечення повноцiнноI соцiальноi та професiиноi.
дiяльностi. !

- оволодiння технiкою безпеки пiд час виконання сценiчних трюкiв, боiъ та
посдинкiв.

у результатi вивчення навчальнот дисциплiни сmуdенmч повuннi
компеmенmносmейz
. знаmu.,
- загальнi основи теорii та практики сценiчного руху, методи тренiнгу та самостiйноТ роботи

над пластичною виразнiстю в ролi.- можливостi свого органiзму пiд час занять курсу;
- методИку позбавлення вуглуватостi та м'язових зажимiв;- TexHiKy безпеки при виконаннi трюкових вправ, роботi з холодно зброею та рукопашного, бою;
о улlimu:
- використовувати при пiдготовцi i виконаннi ролей свiй
розвинений тiлесний апарат, легко виконувати pyxoBi завдання,
що вимагають поеднання високого рiвня координацii pyxiB,
пластичностi, гну^lкостi, виразностi, сили, почуття рiвноваги,
включаючи базовi елементи iндивiдуальноТ i парноТ акробатики,
сценiчного бою без зброт i зi збросю, манери та етикет основних
культурно-iсторичних епох;
- володiти майстернiстю проведення тренiнгiв, викладання основ сценiчнот пластики та

сумlжних з нею допомlжних дисциплiн.
Форма пiдсумкового контролю - диференцiйований залiк.

Злобувачi вищоТ ocBiTrI повинIri набутlt:

оП <<PЕЖиСУРА)

фехтувальних

набуmu mакuх

Здатнiсть розв'язувати складнi задачi й проблеми у
дiяльностi або У проuесi навчання, що передбачас проведення
самостiйних занять i виконувати режисерськi постановки
режисерсько-постановочноi групи

3 аzал ь н i ко.ипеmе н mн о с mi (3 К) :

певнiй галузi професiйноi
практичних, теоретичних та
самостiйно, або у склалi

зк0l. Здатнiсть реалiзувати своi права i обов'язки як члена суспiльства, усвiдомлювати
цiнностi громадянського (вiльного демократичного) суспiльiтва та необхiднiсть його
сталого розвитку, верховенства права, прав i свобод людини i громалянина в УкраiЪi.
зк02. Здатнiсть зберiгати та примножувати моральнi, кулiтурнi, HaykoBi цiнностi i
досягненНя суспiльсТва на ocнoBi розуплiння icTopii та закономiрностей розвитку предметноi



областi, ii мiсця у зага_пьнiй системi знань про приролу i суспiльство та у розвитку
суспiльства, технiки i технологiй.
ЗК03. Здатнiсть застосовувати знання у практичних ситуацiях.
зк04. Здатнiсть спiлкуватися державною мовою як усно, так i письмово.
ЗК05. Здатнiсть спiлкуватися iноземною мовою.
ЗКOб. Здатнiсть використовувати iнформаuiйнi i комунiкацiйнi технологii.
ЗК08. I_{iнування та повага рiзноманiтностi та мультикультурностi.

С п е цiаль Hi (ф ахо в i, пр е dM е mн i) ком п е mе н m н о с mi ( С К) :

СК02, Здатнiсть до творчого сприйняття cBiTy та його вiдтворення у >tулбжнiх сценiчних
образах.
СК05. Здатнiсть ло публiчноi презентаuii результату свосТ творчоi (iнтелектуальноi)
дiяльностi.
СК06. Здатнiсть до оперування специфiчною системою виражальних засобiв при cTBopeHHi
та виробництвi сценiчного твору.
СК07. Здатнiсть ло розумiння та оцiнювання актуЕIльних культурно-мистецьких процесiв.
СК08. Здатнiсть оперувати новiтнiми iнформачiйними й цифровими технологiями в прошесi
реалiзаuii художньоi iдеТ, осмислення та популяризацii творчого продукту.
CKl5, Здатнiсть вiльно орiентуватися у напрямах, стилях, жанрах та видах сценiчного
мистецтва, творчiй спадщинi видатних майстрiв.
СК16. Здатнiсть враховувати етичнi засади професiйноТ дiяльностi.
СК 17. Здатнiсть враховувати економiчнi, органiзацiйнi та правовi аспекти професiйноi
дiяльностi.

Проzрамнi резульmаmu навчання (ПР) :

пр0l. Визначати взаемозв'язок цiнностей громалянського суспiльства iз засадами розвитку
сфери культури й мистецтва в YKpaTHi.
ПР02. Мати концептуаJIьнi HayKoBi та практичнi знання у сферi сценiчного мистецтва.
ПР03. Вiльно спiлкуватися з професiйних питань державною та iноземною мовами усно i
письмово.
ПР07. Генерувати та концептуа_пiзувати художню iдею та TBip.
ПР08. Обирати, аналiзувати та iнтерпретувати хуложнiй TBip лля пок.ву (демонстрацiI),
самостiйно обирати критерiт для його оцiнки.
ПР09, Спiввiдносити мистецькi iдеТ та твори iз соцiальним, культурним та iсторичним
контекстом для глибшого Тх розумiння.
ПРl6. Визначати творчi можливостi та перспективи особистого розвитк}, здiйснювати
психологiчну саморегуляuiю.

оц dкторськА мАЙстЕрнIсть)

Iнтегральна компетентнiсть

Здатнiсть розв'язувати складнi спецiалiзованi задачi у сферi сценiчного мистецтва iз
Застосуванням теорiЙ та методiв мистеuтвознавства, театральноi педагогiкио психологii
творчостi, культурологii.

7аzальнi коJilпеmенmносmi (3К) :



ЗК02. Здатнiсть зберiгати та примножувати мора.пьнi, культурнi, HayKoBi цiнностi i
досягнення суспiльства на ocHoBi розумiння icTopii та закономiрностей розвитку
предметноТ областi, ii мiсця у загальнiй системi знань про приролу i суспiльство та у
розвитку суспiльства, технiки i технологiй.
ЗК03. Здатнiсть застосовувати знання у практичних ситуацiях.
ЗК04. Здатнiсть спiлкуватися державною мовою як усно, так i письмово.
Зк07. Здатнiсть працювати в командi.
ЗК09. Здатнiсть до абстрактного, критичного i образного мислення,
ЗК10. Здатнiсть виявляти нацiональну свiдомiсть, патрiотизм, дбати про наuiонаJIьно-
культурний i луховний розвиток УкраТни, плекати траличiйнi нацiона-гrьнi й
загальнолюдськi цiнностi. ! ,

Спецiальнi (фажовi, преdмеmнi) компеmенmносmi (СК) :

СК02. Здатнiсть до творчого сприйнятгя cBiTy та його вiдтворення у художнiх сценiчних
образах.
СК06. Здатнiсть до оперування специфiчною системою виражальних засобiв при
cTBopeHHi та виробництвi сценiчного твору.
ск07, Здатнiсть ло розумiння та оцiнювання актуальних культурно-мистецьких процесiв.
CKl8. Здатнiсть сформувати i керуватися у творчiй дiяльностi актора власним над-
надзавданням, спрямованим на розвиток украiнського театрального мистецтва,
моделювання його засобами розвитку мормьно здорового суспiльства, виховання
патрiотизму, волi, нацiональноi гiдностi.

ПрozpatlHi резульmаmu навцання (ПРН) :

пр03. Вiльно спiлкуватися з професiйних питань державною та iноземною мовами усно i
письмово.
ПР04. Здiйснювати пошук необхiдноi iнформаuii у професiйнiй лiтературi, в мережi
IHTepHeT та iнших джерелах.
ПР06. Аналiзувати проблемнi ситуачii й приймати обrрунтованi рiшення для iх
розв'язання.
ПРl5. Аналiзувати та оцiнювати досягнення художньоТ культури, твори лiтератури та
мистецтва з урахуванням iсторичного контексту. Здiйснювати аргументований критичний
аналiз TBopiB сценiчного мистецтва. Виявляти тенденцiТ розвитку сучасного мистецько-
художнього процесу.
ПРl8. Знати ocHoBHi закони психологii творчостi
ПР20. Органiзовувати та керувати професiйним розвитком осiб та груп, розробляти та
реалiзовувати творчi проекти.

Перелiк тем:

l,Формування почуття ритму в онтогенезi.
2.ритмiчна гiмнастика та ii особливостi. Активiзацiя уваги.
3.Ритмiка та використання в нiй основ елементарноi Teopii музики. Таксування та вiльне
диригування.
4.метроритм, його виражальне значення i вiдображення в рiзноманiтних рухах.
5.Коорлиначiя pyxiB у темпо-ритмiчному тренiнгу.
6.Темп р}ху людини .Темпо-ритм фiзичноi дii.
7.Значення музично-ритмiчних етюдiв,iх особливостi у постановцi.



8.Комплексний пiдхiд до використання сценiчного руху в етюдних формах роботи, в

KoHTeKcTi ритмiчного виховання студентiв.
9.Пластична культура як складова частина виховання творчоТ особистоотi.
10.Психотехнiчна гра. Засали аутогенного та рольового аутогенного тренування. Методи
психiчноТ саморегуляцii.
l 1.Жест та поза як засоби пластичноТ виразностi.
l2.Побутовий та сценiчний трюк.
lЗ. Пiдготовчi елементи спортивноi акробатики.
l 4.Гiмнастично-акробатичнi пiдготовчi комплекси.
15.TexHiKa падiнь та переносок,
l6.Iсторичний та сучасний етикет. Манери поведiнки та дворовий ети*ет АнглiТ, Iспанii,
ФранчiТ XVI - XVIII столiть.
l7.MaHepa поведiнки вищих прошаркiв населення та дворовий етикет Росiйськоi IмперiТ
XIX ст
18.Мистецтво сценiчного бою зi зброею. TexHiKa сценiчного бою без зброi.
19.Пластична виразнiсть вiльно дiючоi руки.
20.Мовно-рухова та вокально-рухова коорлинаuiТ.
21.Основи мiзансченування. Закони органiзачii тiла в часi та просторi.
22.Постановка окремих HoMepiB чи пластичноi вистави.

Пракmuчнi заняйmя з навчальноt duсцuплiнu
L

1. Вивчення та вiлпраuювання ритмiчного тренiнгу.
2, Вивчення вправ ритмiчноi гiмнастики.
3. Виконання ритмiчних малюнкiв з дотриманням тривалостi кожного звуку.
4. Вивчення вправ та етюдiв за принципом канону.
5. Вiлпраuювання технiки виконання основних pyxiB (рiзнi види ходи, бiгу, пiдскокiв,
притопiв).
6. Розробка iндивiдуального плану ритмiчноi гiмнастики i ведення самоконтролю у прочесi
занять ритмiчною гiмнастикою.
7. Прослуховування на заняттях рiзножанрового музичного матерiалу.
8. ОбговоренIIя та аналiз iдей, що виникають пiд впливом музичних TBopiB.
9. PyxoBi iмпровiзачii пiд музику.
l0. Пiдготовка до творчого огляду.

II.

l. Вiлпрачюванняритмiчноготренiнгу.
2. Робота над iнсценiзацiсю пiсень в ритмiчно-пластичному рiшеннi,
3. Робота над етюдами з рiзними темпо-ритмiчними мtlлюнками.
4. Практичне опанування простих комбiнацiй основних уларiв теп-танку.
5. Вивчення елементiв екзерсису бiля станка.
6. Постановка хореографiчних композицiй за допомогою вже засвосних танцюваJIьних ооп&",

точний лобiр пластики, жестiв вiдповiдно до характеру музичного твору.
'7, Ритмiчнi танцi в сучасних стилях.
8. Робота над вправами з музичним супроводом та без нього.
9. Постановка та виконанняи етюдiв з дiалогами, що озвучуються за ширмою.
l0. Робота над створенням ритмiчних композицiй за допомогою вiдбивання ритмiв ногами,

руками, а також iншими предметами.
l l. Перегляд та обговорення вiдеоматерiалу вiдомих професiйних колективiв рiзних жанрових
напрямкiв.
,l2. Виконання пiснi в дii.



13. Розробка та постановка музично-ритмiчних етюдiв.
|4. РобоТа наД сюжетно-образною музично-ритмiчною постановкою з використанням
навичок, набутих при вивченнi дисциплiни.

пI.
l. Вправи на корекцiю в статицi та динамiцi (постава _ хода).2, Коректура плоскоi, круглоi та сiдло видноТ спини, бокових скривлень хребта.3. Вправи на виховання окремих якостей ходи: прокочення руховоi хвилi по всiй ступнi вiл
п'ятки ло першоi фаланги великого пальця.
4. Напраuювання рухових умовних рефлексiво зв'язаних з вiрною органiзаuiею ходи.5, Розробити iнливiлуальний комплекс ранковоIгiмнастики.6. Iндивiдуальне вiлпрацювання елементiв спортивнот акробатики.,7. Вiдпрацювання ycix видiв падiння.
8. Вiдпрацювання манер поведiнки та дворового етикету АнглiТ, Iспанii, Францiт XvI - XVIII
столiть.
9. Вивчення побутових простих Та церемонiальних уклонiв романського та готичного стилiв.

U.
l. пiдготовчi вправи, рiзнi види пересувань, вихiдне положення, поняття про дистанцiю, ocHoBHi

позицii, вправи з партнером.
2. Уколи та захисти, схеми уколiв праворуч та лiворуч у рiзних ритмах.3. Улари та захисти.
4. Ритмiчнi схеми ударiв.
5. Повторнi атаки, дiагональнi атаки та круговi захисти.
6. Додатковi елементи нападу та захисту.
7, Захватио вiдбиви, зв'язування.
8. Прийоми обеззброювання.
9. Iсторичнi форми фехтування: кинджал, шпага i кинджал, ш'пага i дага, шабля, плащ, римський

меч гладiус, дворучний меч.
10. Спецiальнi вправи та етюди.
l l. основи бокоу, саt,tбо, карате, дзюдо, кунфу, У-шУ, айкiдо (вихолячи з реальЕих можливостей).
12. TexHiKa сценiчних уларiв рукою (ляпас, улар кулаком).
l3. TexHiKa прийому удару Феакцiя вiдiгрiвання, iмпульс).
14. TexHiKa Ударiв ногами (нижнiй, на piBHi стегон, середнiй, на piBHi живота та плечей, високий, на

piBHi голови).
l5. TexHiKa пiдзвrrки (на свою руку, в блок партнера, акомпануюча, контрастно скерована).
16. TexHiKa складних ударiв (удари о cTiHy, пiдлогу, стiл).
l7. TexHiKa уларiв предметаN4и (пляшкою, ножем, кийком, стiльuем i iH.).
18. TexHiKa кидкiв (через спину, через плече, оомлинок'О).
19, Етюди та композиuiТ з використанняМ складних прийомiв сценiчного бою.
20.'Прийоми органiзачii сценiчного бою з двома та групою супротивникiв.
2l, Принципи органiзацiт масового сценiчного бою.

Рекомендована лiтераryра

основна:

l. Александрова Н.Г. Ритмическое воспитание. - М., l924
2. Вахромеев В. А. Элементарная теория музыки. - М.: Музыка, l97l. - 33lc.
3. Волкова Г.А. Логопедическая ритмика: Учеб. пособие для студентов
спец.Ns2l l1 к!ефектология)). -М.: Просвещение, 1985. -l9lc
4 Герон Э. Проявление индивидуальных особенностей человека в темпе

пед.ин_тов по

его движений.



Вопросы психологии, |982,
5 Гиппиус С.В. Гимнастика чувств.-Л.-М.: Искусство, |96-1 . - 296с,
6. Гринер В.А. Ритм в искусстве актера. - М, l966.
7. .Щаrrькроз Ж. Ритм. -М.,1,92L
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самовыражсния. - М.: Ось-89,2002. - |92с.
9. Клименко В.В., Буток В.Д. Ваш вихiд, Панове, або Акторська майстерня для початкiвцiв.I
Таксон, 2002, -236с: iл. 50.
l0. Лисицкая Т.С. Ритм - пластика. -М.: Физкультура и спорт, l987. - l60c.
l l. Лисицкая Т.С. Ритмическая гимнастика: 250 упражнений, -М.: Физкультура
спорт,1985. -96с. t '

l2. Лифич И.В. Ритмика: Учеб. Пособие для студ. сред. и высш.пед.учеб.заведений. - М.: Из
центр <Академия), 1999. -224с.
l3. Музыка_tlьно-двигательные упражнения в детском саду: для воспитателя и музруководите.
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14. Музыка и движение / Сост. С.И.Белкина, Т.П.Ломова, Е.Н.Соковина. - М., l981.
15. Немеровский А.Б. Пластическ.ш выразительность актера. Учеб.пособие для театр. Вузов. Ir

<Искусство>, 1976.
16. Обертинська А.П., Голубчова Л.Ф. Основи режисури театралiзованих масових виста
Навча.пьний посiбник. -К.: ДАКККiМ, 2002. -87с.
17. Основы сценического движения, Пособие для культ.-просвет. и театр. училищ./Под рс
И.Э.Коха. - М.: Просвещение, l976. -222с.
l8. Россихина ВИ. Александрова Н.Г. и ритмика .Щалькроза в нашей стране./В кн. tr

прошлого советской музыкальной культуры. Вып.З, -М., l982
19. Рулнева С. и Фиш Э. Ритмика. Музыкальное движение. -М.: Просвещениео l 972. - 334с, с l
20. Сосина В.Ю., Фабиан Э.М. Ритмическая гимнастика. Альбом, -К.: Рад.школао |990. - 22:
21. Станиславский К.С. Работа актера над собой. -К.: Мистецтво, 1953.

додаткова
1.Аасамаа И.Н. Как себя вести. - Таллин,l97з.
2.Акинщикова Г.И. Соматическая и психофизиологическая организация человека. - Л., |977,
3.Анастази А. Щифференциальная психология. Психология индивидуальных различий. - Ir

l 986.
4.Аркальев В.А. Фехтование. Учебное пособие для секций и коллективов физической культур
_ м., 1963.
5.Байбурин А.К, У истоков этикета. - Л.,1967.
6.Баррож Л. Воспоминания лля булущего. - М., 1973.

. 7.Белая Н.А. Руководство по лечебному массажу. - М., l974.
8.Бербова З, Искусство произвольных упражнений. - М., l967.
9.Бернштейн Н.А. О ловкости и ее развитии. - М,, l991.
l0. Брыкин А.Т. Гимнастическая терминология. - М., l969.
l1. Булочко К.Т.,.Щобровольский В.К. Фехтование и рукопашный бой. - М., l973.
12, Буль П.Н. Основы психотерапии. - Л., |974.
13. Вербиuкая А.В. Основы сценического движения. -М.,1972.|4, Волконский С.М. Искусство и жест. - СПБ, 191 1.

l5. Волконский С.М. Выразительный человек. - СПБ, 1913.
16. Вольперт И.Е., Говоров Н.С. К вопросу о методах театрализации в психотерапии. -,
l97з.
17. Гапонова В.Щ,, Осипова Т.А. Музыкотерапия в комплексном лечении больных кJIини
неврозов. - Л., 1970.
l8. Голубовский Б.Г. Пластика в искусстве актера. - l986.
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Навча.пьно-методичний посiбник. - PiBH
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облику.

ВИДИ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ I ОЦIНЮВАННЯ

МЕТОДИ НАВЧАННЯ
MHl - словесний метод;
МН2 - метод пояснення;
МН3 - метод навчання за джерелами знань;

МН4 - метод лемотlстрашiй;
мн5 практичний метод (конспектування. тезування" анотування, рецензування,

iнливiдуапьна науково-дослiдна робота, розв'язанл{я практичI]их завдань. моделювання,

картування тощо);
МНб - метод iнтерактивних iгор.

МЕТОДИ ОЦIНIОВАННЯ РЕЗУЛЬТАТIВ НАВЧАНtlЯ
МО1- усне або письмове опитування,
МО2 - дiалогове спiлкування;
мо3 - презентацiт результатiв виконаних завдань та дослlджень;
мо4 - презентацiт проекту та виступи на наукових заходах;

МО5 - Щиференчiйований залiк.

МЕТОДИ НАВЧАННЯ

основнимИ методамИ навчальнОго процесУ з дисциплiни ,,ритмiКа, пластика, танець" с практичнi

заняття, на яких студентИ отримуюТь практиЧнi знання по yciM темам даноТ навчальноТ

дисциплiни. в навчаJIьному проrrесi використовують TaKi методи навчання:

1) За л>rсерелом iнформашiТ:
. Наочнi: спостерех{ення. iлrострачiя. демонстрацiя.
, Практичнi: вправи.
2) За логiкою передачi i сприймання навчаJIыrоТ iнформацiТ: iндуктивнi, дедуктивнi,

аналiтичнi, синтетичнi.
3) За ступенем самостiйностi мислення: репродуктивнi, пошуковi, дослiдницькi.
4) За ступенем керування навчаJIьною дiяльнiстю: пiд керiвництвом викладача;

самостiйна робота студентiв: виконання iндивiдуаrrьних навчальних завдань.

МЕТОДИ КОНТРОЛIО

Перевiрка й оцiнювання знань стулентiв здiйснlосться методами контролю та самоконтролIо

за ефективнiстrо навчально-пiзнавальноТ дiяльностi (методи усного, практичного контролю).

об'сктами контролЮ с системаТичнiсть, активнiсть i результативнiсть роботи студента впродов)It

семестру нал вивченFlям програмного матерiалу дисциплiни в межах аудиторних заFIять, а

також виконання завдань для самостiйного опраlllоваIiня.
Попtочцttй КОНПlРОЛ6 здiйснюсться на практичних заняттях i мас на MeTi перевiрку рiвня

пiдготовленостi стулента до виконаIlня Kot{KpeTHoT роботи,

. оцiнIоваIIня самостiйноТ роботи й актиlзtlостi на практиLI}{их заI]яттях здiйснюсться за



такими критерiями:
t)Ъозумiння, ступiнь засвосння Teopii та методологii розглянутих проблем;

Z; brynino зuсuоЬ"r" фактичного навчшIьного MaTepiarry;

з) ознайомлення з базовою Та додатковою рекомендованою лlтературою;

4) умiння посднати теорiю з практикою при розглядi конкретних ситуаuiй, розвОязаннi

завдань для самостiйного опрацювання, i завдань, винесених на розгляд в аудиторii;

5) логiка, структура, стиль викладу матерiалу в письмових роботах i при виступах в

аудиторii, умiння "ioiЙ, вiдповiдний'матерiал, здiйснювати узагаJIьнення iнформаuii та

робитИ висновки' 
-^""i -^оитlrччт,\, аяапянL чвага тако :ocTi, самостiйностi та

ПриоцiнюваннiпрактичнихзаВДаньУВагатакожприДlляетьсяяк
сво€часностi здачi виконаних завдань виклад;чу (згiдно з графiком навчального проuесу),

Моdульнuй конmроль е результатом вивчення кожного модуля, який мiстить пiдсурrок

ycix форм поточного контролю та виконання модульноi контрольноi роботи,

пidсумковuй конmроль знанц передбачений у формi за_пiку, здiйснюеться з метою

оцiнювання результатiв навчання пiсля закiнчення вивчення дисциплiни,

Умовч dопуску сmуdенmа dо залiку:
овiлсУтнiстьзаборгованостiiзпрактиЧнихЗаняТЬ;
о вiлсутнiсть заборгованостi з молульноТ контрольноi роботи;
о позитивнi рейтинговi бали за кожний модуль,

СИСТЕМА ТА КРИТЕРIi ОЦlНЮВАННЯ

Еквiвалент оцiнки в балах для кожноi окремоi теми / виду дiяльностi може бути

рiзний, загальнУ суму балiВ за тему визначено в розподiлi балiв, якi отримують здобувачi

вицоi освiти при вивченнi дисциплiни,
результат ocBiTHboT дiяльностi здобувача вищоi освiти оцiнюеться згiдно Положення

про систему забезпечення якостi ocBiTHboi дiяльностi та якостi вищоi освiти HAkkkiM за

такими рiвнями та критерiями:

оцiнка за нацiональною
Шкалоlо

Суми
балiв за

l00_
бальноtо
шкалою

оцiнка в
€ктс

значенtlя
оцillки €ктс

КритерiТ
оцilrlованllя

PiBeHb
компетент-

HocTi екзамен Залiк

90- l 00 А Вiдмiнно - здобувач вишоТ 
l

освiти виявляс l

особливi творчi 
lздiбностi, 
I

- BMic самостiйно l

1здобувати знання, без 
|

|лопоrо." викладача 
l

lзнаходить t I

Ionpuuoouyc необхiдну 
I

|iнформаuiю, 
l

|- BMic

| ""пор".rовувати
|набутi знання i в.мiння

lлля прийнят,гя рlшень

|у п..ru*rлартних
|ситуашtях.

| - перекопл"rо
| 
аргументус вlдповlдl.
|- самостiйно

Високий
(творчий)

вiдмiнно Зараховано



Суми
ба;liв за

100-
бальноlо
шкалою

оrliнкя в значеlлня
оцiнки €кТС

ItpllTepiT
оцilllоваllllrl

PiBeHb
Оцiнка за нацiональною

Шкалою

€ктс KoMIleTeHT_
HocTi екзамен Залiк

розкривас власнi
здiбностi

t

82-89 в дуже лобре - злобувач вищоТ
освiти вiльноволо-дiс
теоретичним
матерiа-шом,
застосовуе його на
практицi,
- вiльно розв'язус
вправи i задачi у
стандартних
ситуацiях,
- самостiйно
виправляслопущенi
помилки,
кiлькiсть яких
незначна

[остатнiй
энструктивнс
варlативнии

добре

74-81 с ffобре здобувач вищоТ освiти
BMic зiставляти,
узагаJIьнювати,
систематизувати
iнформацiю пiд
керlвництвом
викладача, загаJIом;
- самостiйно
застосовувати iT на
практицi;
-контролювати власну
дiяльнiсть;
-виправляти помилки,
з помiж яких с cyTTcBi,
- добирати аргументи
для пiдтвердження
думок



Суми
балiв за

l00-
бальною
шкалою

OlliHKa в значенrlя
оцiнки €кТс

КритерiТ
оцiнlованllя

PiBeHb
компетент_

HocTi

оцiнка за нацiональною
IIIкалоlо

€ктс
екзамеll Залiк

64-7з D задовiльно - здобувач вищоi
освiти вiдтворюе
значну частину
теоретичного
матерlалу;
- виявляе знання i

розумiння основних
положень,
- за допомогою
викладача може
аналiзувати
навчшIьний матерiал;
- виправляти помилки,
з-помlж
яких с значна кiлькiсть
суттевих

Серелнiй
репродук-

тивний

задовlльно

l

60-6з Е Щостатньо здобувач вищоi освiти
володiе навчrtльним
матерiалом на piBHi,
вищому за
початковий, значну
частину його
вiдтворюс на
репродуктивному
niBHi

35_59 Fх незадовiльно
з

можливiстю
повторного
складання
семестрово

злобувач вищоI
освiти володiс
матерiалом на
piBHi окремих
фрагментiв, що
становлять
незначну частину
навчального

Низький
рецептивн
о-
продуктивн
ий

Незадовtльн
о

не
зараховано

1_34 F незадовiльно
з

обов'язкови
м
повторним
вивченням
дисциплiни

здобувач вищоТ
освiти володiе
матерiалом на
piBHi елементарного
розпiзнання i
вiдтворення
окремих фактiв,
елементiв, об'ектiв

Низький
рецептивн
о-
прод}ктивн
ий

Незадовtльн
о

не
зараховано

Кр u mерii о tlitt Ktt з tt он ь

l. PiBeHb засво€ння практиtlного ма,герiалrу.

2. Постановка парних та масових етюдiв з використанням музики i костюму.
3. Постановка етюдiв за картинами художникiв у вiдповiдному темпо-ритмi.
4. PiBeHb самостiйноТ роботи у cTBopeHHi та постановцi музично-ритмiчноi вистави.



5. Умiння органiзувати творчий проLlес tliлготоtзки N,IузI,IчtIо-ритмiчноТ постановки до
публi.tного показу.

6. Вiдвiдування практичних занять.
1, Створення одиночного, парного та масового етIоду з рiзними темпо_ритмами.
8. I]iлвiлування праI(тиLIних :}анять.
9. оцiнка роботи глядачем.
l0. PiBeHb засвосння практичного та теоретичного матерiалу, враховуючи iндивiдуальнiсть

кохtного студента.
1 1. ВiдвiдуваI{ня практичних занять,
12, Здiйснення на сценi свого навчаJIьного закладу практичноi постановки окремих HoMepiB

чи пластичноi вистави з використанням навичок, набутих при'виЬченнi дисциплiни, на
високому професiЙному piBHi (що пiдтвердя(уе, пiсля перегляду, кафелра рех<исури ).

13. оцiнка роботи глядачем.

1 бал. - Стулент частково виконус вправи екзерсису, елементарнi танцювальнi рухи, музично-
слуховi завдання. BMic рухатися ритмiчt{о з одночасним проплескуванI{ям сильних долей в TaKTi,
вiдтворювати найпростiшi елементи маршу, таIlцIовальноТ музики.

2бали, - Стулеttт BMic IзикоIIува,Iи незначну LIастину вI]рав екзерсису, не зав}кди демонстру€
досконалi знання танцюваJIьноТ азбуки, (основtлих позицiй рук i нiг, вправи з екзерсису для рук,
нiг). Виконус незначну частину колеI(тивно-порядкових BrIpaB i ритмiчних вправ.

3 бали. - С,гулент здатний виконувати oKpeMi колективно-порядковi та ритмiчнi вправи пiд
супровiд рiзноманiтних TBopiB з конкретним виявом настрою (веселий, сумний, спокiйний), але
не завжди демонструе впевненiсть у пластичному вiдтвореннi виражених музичних засобiв
(повiльно, швидко, помiрно, дух(е швидко), iнодi не володiс навичками виконання ритмiчних
танцюваJIьних вправ у рiзних темпах,

Середнiй piBellb IIавчальних доспгIIень

4 бали. - Стулент знае i BMic вiдтворювати колеIOивно-порядковi i ритмiчнi вправи, вправи
екзерсису лише в помiрному темпi; yMic виконувати частI(ово доступнi танцювальнi елементи
етtодiв, деяких танцiв. Не завжди BMic розрiзняти на слух i аналiзувати рiзнi таI-Iцювальнi рухи.

5 балiв. - Стулент BMic вiдтворювати загальний характер музичних образiв елеN,Iентами
народногоо ба,rьного, класичного та iншихтанцiв, aJIe не заts}l(ли BMic виконувати колективно-
порядковi i ритмiчнi вправи у швидкому темпi; недостатньо зна€ ocHoBHi позицii рук, нiг. Здатний
виконувати нескладI-ti танцювальнi комбiнацii пiсля показу педагога.

б ба"пiв. - Стуленr, BMic вiдtтворювати простi танцIовальнi кроки (з носка, простий крок,
пiдскоки), виконувати нескладнi вправи екзерсису, допускас неточностi та rrотребус у,гочнень i
допомоги вчителя. Стулент не зав}кди володiс основIIим положеннями рук у танцi. З допомогото
вчителя BMie виконувати нескладнi танцIовальнi етюди в ycix зазначених у програмi видах
(бальних, класичних, народних, сучасних, iсторико-побутових).

Щостатнiй piBeHb навчальних досягнень

7 балiв. - Стулент недостатньо володiс осI{овними танцювальних pyxiB, I{ескладними
танцювальними вправами, етIодаN,lи, комбiнацiями з танцiв, елементами музичноТ грамотностi; не
зав}кди точl]о розрiзняе на слух танцювальнi rканри: вЕLпьс, полька (бiгунечь), галоп i тому по-
дiбне. Спостерiгаються помiтнi позитивнi змiни у творчiй дiяльностi. Стулент BMic виконувати
нескладнi танцюваJтьнi вправи, етюди.

8 балiв. - Стулент BMic передавати (з 2цоttомого}о вtlителя) вiдмiннiсть у засобах вираження
худохснiх образiв (Тх характеру i HacTporo) через t]иконання елементiв класичltого або iншоt,о
таI{цIо. але демонструс Mexaнi.tHe виконаtIня. йому бракус власноТ творчостi, прояву мислення.
Пiсrrя показу вчитеJIем студен1, lIосить повiльtlо вiitтворtос на практицi худотснi образи,
виражаючи особливостi кожrlого з викоtIуваIlих етюдiв, танцiв. Стулент не завжди BMic



самостiйно вiдтворювати варiанти танцюваJIьних вправ, елементiв танцiв, що вивчають
напередоднi.

9балiв. - Стулент вiльно володiе елементами хореографiчного екзерсису, колективно-
порядковими та ритмiчними вправами, але допускае HecyTTcBi неточностi, що потребують
зауваження чи корегування. Трапляються поодинокi недолiки у вiдтвореннi танцювальних
елементiв. Стулент не завжди BMie самостiйно вiдтворювати танцюва.пьнi етюди.

Високий piBeHb навчальних досягнень.

10ба.гliв. - Стулент yMie виразно вiдтворювати фрагменти з танцювальних постановок
елементами танцю, допускаючи при цьому HecyTTeBi неточностi; не завжди обгрунтовано BMie

словесно аналiзувати сюжетну основу танцю, вiдтворювати ii характер i на'стрiй засобами тан-

цювальноi лексики. Вказанi неточностi може виправляти самостiйно,
l l ба_гriв. - Стулент yMie використовувати набутi знання, умiння i здiбностi у нових творчих

завданнях. Здатний вiльно iмпровiзувати власне виконання на задану тему, самостiйно
вiлтворювати хореографiчнi постановки, що пропонуються.

l2бапiв. - Стулент на ocHoBi глибоких знань i BMiHb елементiв танцiв, сприймання i аналiзу
танцювальноТ музики BMie самостiйно вiлтворювати i виконувати рiзнi хореографiчнi постановки,
композицiТ (етюди, iгри, завдання, танцювальнi комбiнацiТ) як засiб вираження певного
художнього образу. Стулент самостiйно i творчо використовус набутi танцювальнi навички,

умiння та власнi здiбностi у творчiй дiяльностi,

, Пiдсумкова (загальна) оцiнка з навчальноi дисциплiни с сумою рейтингових оцiнок
(балiв), одержаних за okpeMi оцiнюванi форми навчальнот дiяльностi: поточне та пiдсумкове
оцiнювання рiвня засвоення теоретичного MaTepiaTly пiд час аудиторних занять та
самостiйноТ роботи (молульний контроль); ouiHKa (бали) за виконання лабораторних

дослiджень; оцiнка (бали) за практичну лiяльнiсть; оцiнка за IН.ЩЗ; оцiнка (ба-rrи) за участь
у наукових конференuiях, олiмпiадах, пiдготовку наукових публiкаuiй тощо.

Злобувачам вищоi освiти пiсля аудиторних занять нада€ться право пiдвищувати свiй

рейтинг лише пiд час складання iспитiв (пiлсумкового модульного контролю) за графiком
екзаменацiйноi ceciT. Залiк виставлясться за результатами поточного модульного контролю,
проводиться по завершенню вивчення навчальноi дисциплiни.

ПОЛIТИКА ДИСЦИПЛIНИ

при органiзацiт освiтнього процесу злобувачi вищот освiти, викладачi, методисти та
адмiнiстрацiя дiють вiдповiдно до: Поло>кення про органiзачiю освiтнього процесу
Нацiональноi академii керiвних калрiв культури i мистецтв, Колексу академiчноТ

доброчесноотi Нацiональноi академii керiвних калрiв культури i мистецтв, Положення про
систему забезпечення якостi ocBiTHboi дiяльностi та якостi вищоi освiти Нацiональноi
академii керiвних кадрiв культури i мистецтв, Положення про проведення практики
студентiв бакалаврського та магiстерського piBHiB НацiональноТ академii керiвних калрiв

культури i мистецтв, Системи внутрiшнього забезпечення якостi ocBiTHboi дiяльностi та
якостi вицоi освiти.

Кожен викладач ставить здобувачам вищоi освiти систему вимог та правил

поведiнки здобувачiв вищоi освiти на заняттях, доводить до ix вiдома методичнi

рекомендацiI щодо виконання рiзних видiв робiт. При uьому обов'язково враховуютЬся
присутнiсть на заняттях та активнiсть пiд час практичного заняття; (не)допустимiсть
пропускiв та запiзнень на заняття; користування мобiльним телефоном, планшеТом чи

iншими мобiльними пристроями пiд час заняття; несвосчасне виконання поставленого
завдання тощо.

ПОЛIТИКА ДОБРОЧЕСНОСТI



Злобувач вищоТ освiти виконуIоLIи самостiйrlу або iндивiдуальну роботу повинен

дотримуватись полiтики лоброчесt-lостi. У разi наявностi плагiату в буль-яких видах робiт
здобувача вищоi освiти BiH отримус незадовiльну оuiнку i повинен повторно виконати
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